
  حزمة الشكوى غیر الرسمیة
  :تتكون حزمة الشكاوى غیر الرسمیة ھذه من مجلس مكافحة التلوث في إلینوي (المجلس) من جزأین
 

  المواد التوضیحیة •
نموذج -شكوى غیر رسمیة  •   

 
موقع مجلس اإلدارةھذه المواد متاحة على   (www.ipcb.state.il.us)  كاتب المجلسومن .  

 
  مواد إیضاحیة

 
إذا قمت بإكمال نموذج الشكوى غیر الرسمي وإرسالھ إلى كاتب المجلس على العنوان أدناه ، فسیقوم المجلس بإرسالھ إلى وكالة  
  :عنوان  كاتب المجلس ھو .(IEPA) حمایة البیئة في إلینوي
 

مراقبة التلوث ، عنایة: كاتبمجلس    
  شارع دبلیو راندولف 100
  500-11مركز جیمس آر طومسون ، جناح 
   3218-60601شیكاغو ، إلینوي 

 
تحقیقًا غیر رسمي في التلوث الذي تزعمھ في   IEPA سیشكل نموذج الشكوى غیر الرسمي المكتمل طلبك بأن تجري
 IEPA مباشرة بالتلوث المزعوم. وفي كلتا الحالتین ، فإن األمر متروك  لـ IEPA النموذج. لدیك خیار آخر  وھو إبالغ
  .لتحدید ما إذا كان سیتم التحقیق في التلوث المزعوم أو معالجتھ بطریقة أخرى وكیفیة القیام بذلك

 
الملوث ومكان التلوث ؛ نوع ، من ھو المثال من المھم أن تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول التلوث المزعوم (على سبیل 

في أي   IEPA التلوث ؛ عدد مرات حدوث التلوث ومدة استمراره ؛ إلى متى كان مستمًرا). یمكن أن تساعد ھذه  المعلومات
   .تحقیق تجریھ

 
أن   IEPA أیًا من الخطوات العدیدة استجابة لطلبك إلجراء تحقیق غیر رسمي. على سبیل المثال  ، قد تحدد IEPA قد تتخذ

ھناك مشكلة تلوث وتبدأ أنشطة ما قبل اإلنفاذ التي یمكن أن تؤدي إلى قیام المدعي العام في إلینوي أو محامي الوالیة بتقدیم 
أیًضا    IEPA عدم وجود مشكلة تلوث أو أنھ تم حل المشكلة. قد تحدد IEPA إجراء تنفیذي ضد الملوث المزعوم.  قد تحدد

، ولكنأن مشكلة التلوث لم یتم حلھا   IEPA لیست في وضع یمكنھا من المضي قدًما في أنشطة ما قبل التنفیذ في ذلك الوقت.   
 

إلجراء تحقیق غیر رسمي ، سیرسل لك المجلس نسخة من المراسالت.  یُطلب  IEPA عندما یرسل مجلس اإلدارة طلبك إلى
بدوره إرسال إقرار إلى مجلس اإلدارة بأنھ تلقى طلبك. لن  یتخذ مجلس اإلدارة أي إجراء آخر بشأن طلبك. إذا  لم   IEPA من
لطلبك ، فیمكنك تقدیم شكوى رسمیة إلى مجلس اإلدارة ضد الملوث المزعوم. طلب  إجراء   IEPA تكن راضیًا عن استجابة

ومن كاتب یة. نموذج شكوى  رسمي متاح على موقع مجلس اإلدارة تحقیق غیر رسمي لیس شرطا مسبقا لتقدیم شكوى رسم
  .المجلس
 
  .3629-814)  312على (  Clerk&#39;s إذا كان لدیك أي أسئلة ، یرجى االتصال بمكتب
 
  .لم یعد لدیھ الموارد للتحقیق في التلوث الضوضائي المزعوم IEPA یرجى مالحظة أن
    

http://www.ipcb.state.il.us/


  شكوى غیر رسمیة 
 

حمایةقبل وكالة طلب تحقیق غیر رسمي من    
  (IEPA) البیئة في إلینوي

 
1.  

 
  معلومات االتصال الخاصة بك

   
   :اسم 
   :عنوان الشارع 
   
   :مقاطعة 
   :والیة 
                     -          ()  :رقم الھاتف 

 
 

  مكان یمكن االتصال بك فیھ خالل ساعات العمل العادیة (إذا كان مختلفًا عما ورد أعاله)  .2
   
   :اسم 
   :عنوان الشارع 
   
   :مقاطعة 
   :والیة 
                     -          ()  :رقم الھاتف 

 
 

  اسم وعنوان الملوث المزعوم   .3
   
   :اسم 
   :عنوان الشارع 
   
   :مقاطعة 
   :والیة 
الھاتفرقم   :  ()          -                     

 
  



  :نوع التلوث (ضع عالمة في واحد أو أكثر) .4
  النفایات الخطرة   الھواء (بما في ذلك الروائح) 
  یشرب الماء   ماء 
  عملیات الصرف الصحي االحتیاطیة   قمامة 
  أخرى (یرجى الوصف) 

 
  :صف بالتفصیل مصدر وموقع التلوث  .5

 
 
 
 
 
 
 

 
مدة التلوث ، بما في ذلك الوقت الذي الحظت فیھ التلوث ألول مرة ،    ِصف -6

  :ومدى تكراره ، والموسم أو الوقت من الیوم الذي یحدث فیھ
 
 
 
 
 
 
 

 
  :في أي تحقیق IEPA قدم أي معلومات إضافیة قد تساعد  -7

 
 
 
 
 
 
 

 
 
مع نسخة إلى الشخص الذي یطلب التحقیق غیر الرسمي. یجب  أن  IEPA مالحظة: سیرسل  مجلس اإلدارة ھذا الطلب إلى
 35إقراًرا إلى مجلس اإلدارة بأنھا تلقت ھذا الطلب.  لن یتخذ مجلس اإلدارة أي إجراء آخر بشأن طلبك. انظر   IEPA ترسل
     .برنامج نشط للتحكم في الضوضاء IEPA . ال یوجد  لدى103.208، قانون األدمیرال 


	حزمة الشكوى غير الرسمية

